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H va betyr det å høre til? For meg er 
det en følelse. Først og fremst en 

god følelse. Å være mer enn bare meg.  
En trygghet. 

Hva skjer med oss når de stedene vi 
hører til stenges, settes på pause, avlyses 
eller endrer form?

Hvordan påvirkes det ‘faglige du’ av 
dette? Har du tenkt noe på det? Hvor 
henter du inspirasjonen din fra nå? Når 
kaffekroken er stengt, når konferansen er 
avlyst og julelunsjen utgår? 

Kan det tenkes at du fortsatt kan finne 
tilhørighet og inspirasjon, men i en 
annen form enn tidligere?

Det spirer nye tanker og måter å gjøre 
ting på i GeoForum. Forrige uke deltok 
jeg på GeoForums webinar ‘Vannveier og 
stikkrenner’. Gode foredrag og en dyktig 
fasilitator. Og plutselig var den der igjen. 
Den følelsen. Den jeg kjenner når jeg blir 
engasjert i en faglig diskusjon eller hører 
på et skikkelig bra foredrag i en stor 
konferansesal. At jeg lærer noe – at jeg er 
en del av noe. 

Hver måned fremover setter GeoForum 
opp ulike webinarer. Har du lyst å være 

med, så det kan være du finner noe som 
du kanskje trodde var borte. 

Det ‘faglige’ meg liker å høre til et sted. 
Og GeoForum er et av de stedene som 
det ‘faglige’ meg liker å høre til. Her kan 
jeg lære. Her kan jeg bidra. Kanskje du 
føler det litt på samme måten? 

Jeg tilhører den delen av GeoForums 
medlemmer som er midt i arbeidslivet. 
I arbeidslivet møter jeg i større og større 
grad omorganiseringsprosesser. Det 
kan gjøre en organisasjon mer effektiv 
og på sikt bedre. Men i det vakuumet 
som oppstår rett før, under og etter 
en omorganiseringsprosess, så blir 
tilhørighet til kollegaer, til gamle vaner, 
til kulturen brutt. Før det dannes nye 
bånd. 

Også da er fint å ha noe faglig som går 
utenom arbeidsstedet å holde fast ved. 
En plass å høre til.

Så tusen takk til og for GeoForum. 
Kanskje er det viktigere enn jeg har trodd 
med en uavhengig faglig møteplass - 
enten den nå er digital eller fysisk.  

Et sted å høre til

Tekst: Linn Fritsvold

RAPPORT FRA BESTIKKET
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Kurs- og konferansevirksomhet er en 
viktig del av GeoForums virke.  Når vi 

nå ikke kan møtes er det enda tydeligere hvor 
viktig den sosiale delen av samlingene betyr. 
Jeg savner felleskapet, utveksling av erfaringer, 
høre hva medlemmene er opptatt av, hva 
noen har fått til og hva som er mulig. Kurs- og 
konferanser er viktige møteplasser både faglig 
og sosialt og gir inspirasjon til jobben.

Webinar gir andre og nye muligheter. Det 
er et lavterskeltilbud som gir faglig påfyll. 
Deltakerne slipper å reise og kostander knyttet 
til deltakelsen er lav. Webinarene er kortere og 
handler om ett tema. 

Etter tips fra fagguppa Bygg, plan og geodata, 
arrangerte GeoForum webinaret «Vannveier 
og kartlegging av stikkrenner». Beregning av 
vannveier og kartlegging av stikkrenner er 
viktig for å vite hvor overvann samles og renner 
unna, og om stikkrennene er plassert riktig 
og dimensjonert for store nedbørsmengder. 
Kommuner har fått i oppgave å kartlegge og 
registrere stikkrenner. Ved å dele på erfaringene 
fra de som har utført arbeidet bidrar det til at 
det er lettere for andre å komme i gang med 
dette. Webinaret hadde ikke vært mulig uten at 
kommuner, Fylkesmannen og NVE stilte frivillig 
opp med innlegg denne dagen og Kartverket 
Innlandet med gode innspill – tusen takk!  

Vi trenger flere tips fra dere om faglige 
nyheter og behov for faglig påfyll. Medlemmene 
mener at informasjon om faglige nyheter er en 
av de aller viktigste oppgavene for GeoForum. 
Dette viser svar fra medlemsundersøkelsen 
til bedriftsmedlemmene som ble sendt ut på 
forsommeren. Disse svarene tar vi med oss 
når GeoForum skal starte arbeidet med ny 
strategiplan.

Et annet tips vi har fått er å arrangere 
oppfriskningskurs for landmålere som har behov 
for faglig påfyll. Mange er opptatt av endringene 
i matrikkelforskriften som trer i kraft fra nyttår 
og hvilke konsekvenser det vil få. Kartverket 
arbeider med autorisasjonsordningen, innholdet 
i autorisasjonsprøven og hvilke krav som 
stilles til fremtidig utdanning for nye utøvere. 
GeoForum følger med i dette arbeidet. 

Alle høstens konferanser gjennomføres 
digitalt. Mens webinar ofte tar for seg ett tema, 
er en konferanse en større happening over to 
dager med flere foredrag om faglige nyheter, god 
tid til mingling og sosialt samvær. Jeg er spent på 
deltakelsen når den sosiale delen faller bort. Jeg 
håper deltakerne får en god følelse når de trer 
på seg headsettet og får den god-følelsen som 
Linn Fritsvold beskriver så godt i Rapport fra 
bestikket - følelsen av å høre til et sted. 

Et kort sitat fra Kay- Henning Kleverud i 
Sør-Odal kommune til slutt: «Det flotte med 
oss GIS-ere er at vi kan brukes i de fleste 
fagområder. De andre vet det bare ikke. Det 
merket jeg raskt som første GIS-ansatt i  
Sør-Odal». Dere kan lese mer fra Kay Henning 
bakerst denne utgaven.

Høsten er en fin tid. Med mindre reising og 
farting blir det bedre tid, ikke bare en travel tid, 
men også tid til å ha bedre tid.    

Link til produksjonsplan med annonse- 
priser. Redusert annonsepriser for  
bedriftsmedlemmer. 
https://geoforum.no/wp-content/up-
loads/2020/01/Produksjonsplan-Posis-
jon-2020-1.pdf
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AKTUELT

Ønsker gode eksempler på bruk  
av geodata
Nasjonalt geodataråd og KMD utlyser en konkurranse for å vise nytteverdien av geodata og sys-
temene rundt dataene. Uten geodata stopper Norge, sier Roar Skålin, leder av Nasjonalt geodataråd.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann  |  Foto: Meteorologisk institutt

S kålin håper konkurransen vil få frem 
konkrete og inspirerende eksempler på 

bruk av geografiske data eller den geogra-
fiske infrastrukturen.

– I Norge har vi veldig mange tilgjen-
gelige og åpne datasett. Dette gir oss et 
fortrinn for å skape nye tjenester som 
bidrar til effektivisering og ny kunnskap, 
og tjenester som kan være interessante i et 
internasjonalt marked. Innenfor offentlig 
virksomhet bør det være et mål å utnytte 
de mulighetene som fins med geodata for å 
gi bedre tjenester til brukere..

Synliggjøre gevinster
Utgangspunktet for konkurransen er Na-
sjonal geodatastrategi og tiltak 27 i hand-
lingsplanen for strategien, som handler om 
å synliggjøre gevinster av investeringene i 
den geografiske infrastrukturen.

– Å oppnå dette kan gjøres på flere må-
ter, og en av måtene er å synliggjøre kon-
krete løsninger gjennom denne konkurran-
sen. Vi er alle brukere av den geografiske 
infrastrukturen og geografiske data, og 
dette i stor grad uten at vi tenker over det. 
Uten geodata stopper Norge, sier Skålin. 
Kriteriene for å delta i konkurransen er at 
løsningene som sendes inn er nyskapende, 
fører til verdiskaping, har overføringsverdi, 
støtter opp om bærekraft, stimulerer til økt 
bruk og/eller vise andre gevinster. Forsla-
gene må være løsninger som er etablert i 
2019/2020, og kan for eksempel være: 
* Kommersiell tjeneste eller produkt
* Tiltak i offentlig sektor som gir bedre og 

mer effektive prosesser
* Løsninger som kombinerer data til ny 

kunnskap

Kombinere data
– Å kombinere data for å gi ny kunnskap 
tror jeg blir viktig fremover. Dette kan 
være krevende, med ulike formater og ulik 
kvalitet på for eksempel metadata. Likevel 
vil det være mange naturlige bruksområder 
for kombinerte data, både innenfor helse, 
miljø, transport, smarte byer og autonome 
kjøretøy for å nevne noen områder, sier 
Skålin.

Og på spørsmål om hvilken løsning han 
selv savner i det daglige, har han allerede et 
ønske på lur:

– Jeg går mye i fjellet og på toppturer. 
Det finnes gode kart apper, som «Hvor?» 
fra Kartverket, og mange apper som kan 
fortelle meg om omgivelsene. Men jeg 
skulle gjerne hatt en bedre app enn de 
jeg bruker nå for å kombinere bilder på 
mobilen, kart og faktainformasjon fra om-
givelsene. Så kan det være at en slik løsning 
finnes allerede, men at jeg ikke har funnet 
den, sier Skålin – som er opptatt av å bruke 
geografisk informasjon i utdanning og som 
tjenester ut til publikum. 

– En ny app jeg har store forventninger 
til er Artsorakelet fra Artsdatabanken, som 
identifiserer dyr, planter og sopper en tar 
bilde av. Etter det jeg forstår vil den også 
ha en kopling til observasjoner vist i kart. 
Også må du spørre meg om hva som er 
min favoritt blant løsninger som kombine-
rer geografisk informasjon og andre data. 
Det er selvsagt Yr!  

Frist for å sende inn forslag til konkur-
ransen er 30. oktober. Du kan lese mer om 
konkurransen her     

Roar Skålin er leder av Nasjonalt geodataråd. I 
samarbeid med KMD utlyser geodatarådet nå en 
konkurranse for å vise gode eksempler på bruk av 
geodata.

POSISJON  NR. 3  2020    5

ROAR SKÅLIN 
er direktør for Meteorologisk institutt. Han 
ble utnevnt til leder av Nasjonalt geodataråd 
fra 01.01.2020, etter å ha vært med en 
periode som rådsmedlem. Geodatarådet 
har fire møter i året og skal sikre et godt 
samarbeid mellom alle som forvalter og 
bruker geografisk informasjon.

FAKTA

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gode-dome-pa-bruk-av-geodata/id2739865/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gode-dome-pa-bruk-av-geodata/id2739865/
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E ndringene er nærmere omtalt i 
rundskriv fra Kommunal- og moder-

niseringsdepartementet H-5/20 Endringer 
i matrikkelforskriften fra 1. januar 2021. 
Autorisasjon av eiendomslandmålere m.m.  
Departementet har i tillegg utarbeidet et 
eget notat som gjengir matrikkelforskriften 
slik forskriften gjelder fra 1. januar 2021, 
med departementets merknader til de 
enkelte bestemmelsene. 

Autorisasjonsordningen
Kommunen har ansvaret for å utføre 
oppmålingsforretninger og føre matrik-
kelen. For hver forretning skal det pekes ut 
en landmåler til å bestyre forretningen. Fra 
1. januar 2024 vil det være krav om at alle 
forretninger skal bestyres av en landmåler 
med gyldig landmålerbrev. Landmåleren 
har den faglige ledelsen av forretningen, 
men kan la seg bistå av medhjelpere, 
herunder også overlate enkelte oppga-
ver helt eller delvis til slike medhjelpere. 
Landmåleren må innestå for at oppmå-
lingsforretningen er utført i samsvar med 
god landmålerskikk, og at oppgaver utført 
på landmålerens vegne er kontrollert og 
funnet i orden.

Kommunen kan inngå avtale med annen 
kommune, konsulentselskap eller annen 
virksomhet om utføring av oppmålings-
forretninger for kommunen. Det gjelder 
samme krav om landmåler med gyldig 
landmålerbrev i slike tilfeller. 

Myndigheten til å tildele landmålerbrev 
er lagt til Kartverket. I utgangspunktet vil 
det være anledning til å søke om å bli «au-
torisert eiendomslandmåler» fra 1. januar 
2021. For å få autorisasjon må du
- ha godkjent utdanning

- ha minst to års relevant erfaring etter 
ferdig utdanning, og

- ha bestått en godkjent autorisasjons-
prøve.
For dagens utøvere vil det være en egen 

overgangsordning. 

Godkjenning av dagens utøvere
Dagens utøvere kan søke om landmå-
lerbrev basert på oppnådd praksis og 
bestått autorisasjonsprøve. Samlet praksis 
må tilsvare minst fire årsverk i hel- eller 
deltidsstilling. Det stilles ikke krav til noen 
bestemt utdanning. Nødvendig praksis 
regnes som oppnådd ved at søkeren har 
vært ansatt i kommune, stat eller privat 
virksomhet for å utføre oppmålingsfor-
retninger etter matrikkellova eller ledet 
slikt arbeid. Nødvendig praksis kan også 
oppnås ved at søkeren har utført eller ledet 
slikt arbeid i eget enkeltpersonforetak. All 
tellende praksis må være opparbeidet før 1. 
januar 2023. Arbeidsforholdet kan senest 
være avsluttet 1. januar 2020. Praksisen 
skal i utgangspunktet være sammenheng-
ende, men bytte av arbeidsforhold er tillatt 
innenfor nærmere angitte regler. Praksisen 
må dokumenteres.

Kravet til praksismengde kan reduseres 
med inntil to årsverk for den som har rele-
vante fagemner fra høgskole, universitet el-
ler fagskole. For eksempel vil en søker som 
får godkjent 60 studiepoeng, kun trenge tre 
årsverk i stedet for fire. For å få godkjent 
studiepoeng, må utdanningen være fullført 
og bestått senest når autorisasjonssøkna-
den blir fremmet. 

Kartverket vurderer og tar stilling til 
om studiepoengene kan godkjennes som 
relevante.

For de som har stått i 100 % stilling uten 
godskrivning av studiepoeng, kan første 
arbeidsforhold senest være påbegynt 
1. januar 2019 for å komme inn under 
overgangsordningen. Får søkeren godkjent 
120 studiepoeng, kan første arbeidsforhold  
teoretisk være påbegynt 1. januar 2021. 
I praksis vil vel de aller fleste av dagens 
utøvere ha opparbeidet tilstrekkelig praksis 
til å kunne søke om autorisasjon når det 
åpnes for dette på nyåret 2021.

Søknad om godkjenning etter over-
gangsordningen kan i unntakstilfeller 
godkjennes dersom det foreligger «sterke 
grunner» for dette og et avslag etter en 
helhetsvurdering vil være klart urimelig. 
I utgangspunktet må søkeren også i slike 
tilfeller gå opp til og bestå autorisasjons-
prøven, men Kartverket kan også gjøre 
unntak fra dette kravet. Det skal ikke være 
kurant å innvilge søknader med grunnlag i 
bestemmelsen. 

Søknad om autorisasjon etter overgangs-
bestemmelsen må fremmes innen 1. juli 
2023. Autorisasjonsprøven må være avlagt 
innen 31. desember 2023. Bedømmelsen av 
prøven kan skje i etterkant.

Krav til utdanning for nye utøvere 
Godkjent utdanning for nye utøvere kan 
oppnås på to måter:
- bachelor- eller mastergrad med et god-

kjent studieprogram 
- annen oppnådd bachelor- eller master-

grad i kombinasjon med 120 studiepo-
eng juridiske, matrikulære og geoma-
tikkfaglige emner
Utdanningen må i begge tilfeller kvali-

fisere for å administrere og utføre oppmå-
lingsforretninger etter matrikkellova.

Endringer i matrikkelregelverket 
fra 1. januar 2021
Fra 1. januar 2021 blir flere endringer i matrikkelregelverket satt i kraft. Den viktigste 
 endringen er at det åpnes for å søke autorisasjon som eiendomslandmåler.  
I tillegg kommer noen endringer i saksbehandlingsrutinene.
Tekst: utredningsleder Cathrine Rosmer og fagdirektør Dag Høgvard, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
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I det første tilfellet må bachelor- el-
ler mastergraden være fullført i henhold 
til et studieprogram som er godkjent av 
Kartverket. Studieprogrammet fastsettes 
av den enkelte utdanningsinstitusjonen 
på bakgrunn av en dialog med Kartverket. 
Det legges opp til at Kartverket i samar-
beid med utdanningsinstitusjonene setter 
minimumskrav for læringsutbytte som en 
ramme for å godkjenne studieprogram-
mene. Minimumskravene skal bl.a. sikre 
at læringsutbytte av studieprogrammene 
fører til at kandidaten får nødvendig kunn-
skap og ferdigheter til å stå ansvarlig for 
alle typer oppmålingsforretninger etter 
matrikkellova. Det nødvendige lærings-
utbyttet skal kunne la seg kombinere med 
andre fagemner for å gi kandidaten et 
bredere kunnskapsgrunnlag.

Kartverket kan etter individuell søknad 
godkjenne annen oppnådd bachelor- eller 
mastergrad med en fagkrets som i kom-
binasjon med tilleggs- eller videreutdan-
ning omfatter 120 studiepoeng juridiske, 
matrikulære og geomatikkfaglige emner. 
Fagkretsen skal gi nødvendige kunnskaper 
og ferdigheter til å administrere og utføre 
oppmålingsforretninger etter matrikkel-
lova. 

Dette er en alternativ måte å oppnå 
godkjent utdanning for de som har en 
bachelor- eller mastergrad, men uten god-
kjent studieprogram. Disse kan få godkjent 
utdanningen på individuelt grunnlag ved 
å supplere graden med enkeltemner. Det 
omfatter også de som innenfor en grad 
har 120 studiepoeng med nødvendige 
fagemner. 

Dette åpner for at utdanningsinstitusjo-
nene ved siden av bachelor- og masterstu-
dier kan tilby tilleggsutdanning for perso-
ner med bachelor- eller mastergrad som 
delvis oppfyller kravene til fagområder og 
læringsutbytte. Det kan for eksempel rettes 
mot personer med bachelor i ingeniørfag 
som trenger kunnskap i juridiske emner 
eller personer med master i rettsvitenskap 
som trenger kunnskap i geomatikk. 

Krav til erfaring 
I tillegg til godkjent utdanning må nye 
utøvere ha minst to års relevant erfaring. 
Erfaringen må opparbeides etter ferdig 
utdanning. Praksisperioden behøver ikke 
være sammenhengende, men må tilsvare 
minst to år i fulltidsstilling i løpet av de 
siste seks årene. 

Relevant erfaring vil kunne oppnås ved 
praksis fra bl.a. eiendomsoppmålings- og 
matrikuleringsarbeid i kommune, stat, 
statsforetak eller privat virksomhet, eller 

liknende arbeid, f.eks. ingeniørarbeid i 
jordskifterettene. 

I løpet av praksisperioden må man ha 
utført minst ti oppmålingsforretninger. 
Forretningene som inngår i praksiskravet, 
bør fordele seg på flere sakstyper. Tre av de 
ti forretningene være kontorforretninger. 
Oppmålingsforretningene skal utføres 
under tilsyn av den autoriserte eiendoms-
landmåleren som er pekt ut av kommu-
nene til å bestyre forretningen.

Kravet om to års relevant erfaring kan 
også oppnås med lengre praksisperiode 
i deltidsstilling. Tiden beregnes propor-
sjonalt slik at f.eks. arbeid i 50% stilling 
krever fire års praksis. Permisjoner, 
sykemeldinger o.l. som samlet utgjør mer 
enn en måned, skal ikke regnes med, men 
kan kompenseres med tilsvarende lengre 
praksisperiode.

Autorisasjonsprøven
Både dagens og nye utøvere må bestå en 
autorisasjonsprøve. Det er Kartverkets 
ansvar å utarbeide, arrangere og bedømme 
prøven. 

Autorisasjonsprøven skal ikke være en 
ny bachelor-eksamen, men teste kan-
didatene innen praktisk anvendelse av 
teori i oppmålingsarbeid og den generelle 
gjennomføringen av oppmålingsforret-
ninger. Det legges i utgangspunktet opp 
til at prøven arrangeres digitalt som en 
hjemmeprøve. Prøven skal bedømmes med 
«bestått» eller «ikke bestått». Det er anled-
ning til å gjøre til sammen tre forsøk for å 
bestå prøven uten ny søknad, en ordinær 
prøve og inntil to «kontinuasjonsprøver». 

Landmålere med utenlandsk utdanning 
og erfaring

Autorisasjonskravene gjelder for alle 
norske statsborgere og for statsborgere i 
land utenfor EØS-området og Sveits. 

Statsborgere fra EØS-stater og fra Sveits 
med autorisasjon som eiendomslandmåler 
fra eget land, trenger ikke ny autorisasjon 
i Norge. Det forutsettes at yrkesutøveren 
har de språkkunnskaper i norsk som er 
nødvendig for å utøve yrket, jf. yrkeskvali-
fikasjonsloven § 15. 

Gebyr
For søknad om landmålerbrev betales 
et gebyr på 9000 kroner. Gebyret dekker 
behandlingen av søknaden, gjennomføring 
av ordinær autorisasjonsprøve og utste-
delse av landmålerbrev. Ikke-bestått prøve 
gir ikke grunnlag for redusert gebyr. I de 
tilfeller der søkeren blir nektet å gå opp til 
autorisasjonsprøven på grunn av man-
glende utdanning eller relevant erfaring, 

betales det et redusert behandlingsgebyr 
på 1500 kroner. Ved gjenopptak av ikke-
bestått prøve (kontinuasjonsprøve) betales 
et gebyr på 1500 kroner per gang. Dersom 
retten til gjenopptak er gått ut, må det 
leveres ny søknad og betales nytt søknads-
gebyr.

Andre endringer og presiseringer
Krav om autorisasjon for eiendomsland-
måleren endrer ikke innholdet i oppmå-
lingsforretningen eller landmålerens rolle 
under forretningen. Uavhengig av dette 
er det gjort endringer og presiseringer i 
flere sakstyper, bl.a. endring av festegrunn 
og føring av opplysninger om stedbundne 
rettigheter. Andre endringer omfatter bl.a. 
også regler om elektronisk utsending av 
matrikkelbrev m.m.

Endring av festegrunn
Festegrunn er del av grunneiendom (eller 
jordsameie) som noen har festerett til el-
ler som kan festes bort. Når grensene for 
festegrunnen endres, endres arealet til fes-
tegrunnen. Arealet for grunneiendommen 
som festegrunnen er en del av, endres ikke. 
Arealregnskapet ved endring av festegrunn 
er således av en annen art enn ved arealo-
verføring mellom grunneiendommer. 

Splitting av en festegrunn i to separate 
matrikkelenheter innebærer at arealet for 
den eksisterende festegrunnen reduseres 
og at den nye festegrunnen opprettes på 
det «frigjorte» arealet. Det er en forutset-
ning for splittingen at den eksisterende og 
den nye enheten omfatter eksakt samme 
areal (samme yttergrenser) som den 
eksisterende festegrunnen hadde før 
splittingen. I grunnboken gjennomføres 
splittingen ved at tinglysingsmyndigheten 
overfører den eksisterende festeretten og 
alle rettigheter og heftelser i denne til den 
nyopprettede festegrunnen. Den eksis-
terende festeretten og alle rettigheter og 
heftelser forblir uendret i den eksisterende 
festegrunnen. 

Opplysninger om stedbundne rettigheter 
(stedfestingsavtale)
Det åpnes for å referere til geografiske 
opplysninger om stedbundne rettigheter i 
matrikkelen. Ordningen gjelder rettigheter 
som er begrenset til en del av matrikkelen-
heten. En rettighet som gjelder hele matrik-
kelenheten er tilstrekkelig stedfestet ved 
en henvisning til enheten, og faller utenfor 
ordningen. 

Det er bare referanse til de geografiske 
opplysningene som på denne måten skal 
kunne føres i matrikkelen. For å oppnå 
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Systemet består av:

•  X-Pad landmålingsprogram
•  Geomax Zenith 40 GNSS antenne
•  Panasonic FZ-B2 målebok

STIKKESETT
GEOMAX
ZENITH 40

Tlf.: 35 96 72 72
www.hella.no

Galileo som standard
Med tilgang til den europeiske satellitt-
konstellasjonen, blir fix-løsningen langt
sterkere enn det man tidligere har hatt med 
kun GPS og Glonass.

Fradeling etter ønsket mål
Med funksjonen Områdeoppdeling i 
X-Pad, kan man dele fra en eiendom
etter ønsket kvadratmeter eller prosent-
vis av parsellen.

Ferdig målerapport i ønsket format
Foruten bruk av Kof50, kan man ta ut 
ferdig målerapport og utsettingsrapport i 
pdf med egendefinert overskrift og logo/
kommunevåpen fra X-Pad.

Android Operativsystem
Android er brukervennlig, stabilt og 
gir sømløs tilkobling av skyløsninger.
Det gir også mulighet til bruk av og 
måling med mottagerposisjon, i
tredjeparts-apper som f.eks.
Norkarts VA felt og Powels
Gemini Portal.

rettsvern for rettigheten må rettigheten 
tinglyses i grunnboka. Tinglysing er sam-
tidig en forutsetning for å kunne referere 
stedfestingsavtalen i matrikkelen. Referanse 
i matrikkelen er ikke noe krav for å få ret-
tigheten tinglyst.

Selve stedfestingsavtalen arkiveres i 
kommunenes ordinære saksarkiv – ikke i 
matrikkelen. 

Stedfestingen kan være en tekstlig beskri-
velse, en kartskisse, utdrag av matrikkelkar-
tet med rettigheten inntegnet eller et kart 
i stor målestokk med måledata og oppgitte 
koordinater. Det gjelder ingen begrensning 
bakover i tid – også rettigheter som er ting-
lyst før forskriften trer i kraft, skal kunne 
refereres i matrikkelen. 

Adgangen til å registrere referanse til 
avtale om stedbunden rettighet, endrer 
ikke ordningen for å matrikulere uteareal til 
eierseksjon eller ordningen for å matrikulere 
festegrunn. Registrering av slike rettigheter 
krever oppmålingsforretning og matrikule-
ring som før. 

Ordningen gjelder rettigheter i grunnen, 
samt lokalisering av rettigheter til konstruk-
sjonselementer i forbindelse med anleggsei-
endom, for eksempel der en grunneiendom 
står på søyler over en anleggseiendom. 
Ordningen åpner ikke for referanser til 
rettigheter som gjelder hel eller del av byg-
ning. Vedtektsfestet enerett til fellesareal i et 
eierseksjonssameie er heller ikke omfattet. 

Utstedelse av matrikkelbrev m.m.
Matrikkelbrevet sendes til den som har re-
kvirert oppmålingsforretningen. Nabo som 
har fått merket og målt en grense, skal få 
relevant utdrag av matrikkelen. Kommunen 
skal også i andre tilfeller som innebærer fø-
ringer i matrikkelen, bekrefte føringen med 
et relevant utdrag av matrikkelen. Utdraget 
sendes til registrert eier og registrert fester 
av vedkommende matrikkelenhet.

Matrikkelbrev kan ellers kreves av enhver 
som har sannsynliggjort at vedkommende 
eier eller fester, alene eller sammen med 
andre, den aktuelle matrikkelenheten.

Matrikkelbrev skal sendes med elektro-
nisk kommunikasjon dersom mottakeren 
har bedt om dette. 

Gebyrreglene er i den forbindelse justert 
noe. Maksimalsatsene for skriftlig matrik-
kelbrev er uendret (175 kroner for brev eller 
utdrag under 10 sider og 350 kroner for 
større brev eller utdrag). Maksimalsatsen 
for elektronisk matrikkelbrev som bestilles 
særskilt, er 175 kroner uavhengig av lengde. 
Elektroniske matrikkelbrev og utdrag som 
utstedes som ledd i saksbehandlingen, skal 
være gebyrfritt.  
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N ytte kan være individuelt og det kan 
måles i ulike enheter. For en hjem-

melshaver kan det være nyttig at all 
informasjon om hans eller hennes eiendom 
finnes ett sted og nytten kan måles i tiden 
som spares ved å kun gjøre ett oppslag, 
istedenfor mange. For en profesjonell aktør 
kan også nytte måles i redusert risiko, hvis 
datagrunnlaget for et større utbyggingspro-
sjekt har stor usikkerhet vil det gi økt risiko 
i prosjektet.

Datakvalitet
Kvalitet i matrikkelen har ulik betydning 
for ulike brukere. Den oppleves som dårlig 
hvis du finner at det aktuelle datafeltet er 
mangelfullt utfylt, har lav nøyaktighet eller 
nøyaktigheten er feil oppgitt. Delprosjektet 
"økt datakvalitet", som er en del av mas-
terplan matrikkel i Kartverket, skal bidra 
til å gi et meningsinnhold til matrikkelens 
datakvalitet. Vi har foreløpig satt opp fire 
dimensjoner for å beskrive hva det er; 
nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet og 

samsvar. I tillegg kommer lovens krav om 
at registeret skal være ensartet og pålitelig.

Nytte og nytteberegning
Når du skal vurdere om det er nyttig å 
øke datakvalitet må du starte med noen 
konkrete spørsmål: 
• Hvilken bruker er du?
• Hvilken oppgave utfører du?
• Hvilket datafelt benytter du?
• Hvilken datakvalitet er tilstrekkelig?

I tillegg må du vurdere hvilken nytte det 
gir deg at datafeltet har den kvaliteten som 
er tilstrekkelig. Eventuelt kan du vurdere 
hvilken kostnad det har at den ikke har 
det. Når du vurderer nytten er du ikke 
ute etter et eksakt tall, men et estimat. 
For å illustrere dette benytter vi i de neste 
avsnittene et eksempel med nøyaktighet på 
grensepunkter. 

Ulike brukereksempler
Bruker 1: Hvis du er en eiendomslandmå-
ler som skal ut på oppmålingsforretning 

for å sette ut en eksisterende grense i et 
boligområde vil du kanskje ønske å finne 
koordinater med en nøyaktighet på 10 
cm i matrikkelen (FKB-A eller FKB-B). Er 
den eksisterende grensen registrert som 
en sirkeleiendom vil du da havne i de røde 
boksene i figur 1. Tar du tiden på å finne 
tilstrekkelig med data for å kunne reise ut 
på forretningen får du et første estimat; x 
timer. Hvis du i en annen sak der eksiste-
rende grense skal settes ut finner koordina-
tene i matrikkelen med tilstrekkelig nøyak-
tighet kan du ta tiden på den også; z timer. 
På denne måten har du et grunnlag for å 
vurdere hvor mye tid det kan være mulig å 
spare hvis dataene hentes fra matrikkelen 
og har tilstrekkelig nøyaktighet.

Bruker 2: Hvis du er en utbygger som skal 
realisere et fortettingsprosjekt for et større 
område vil du ha behov for at eiendoms-
grensene har en nøyaktighet som gjør at 
du kan prosjektere byggene innenfor 
eiendomsgrensene og med tils-

Nyttig med nytteberegning  
for datakvaliteten i matrikkelen
En viktig del av å vurdere tiltak for å øke datakvalitet i matrikkelen, er hvilken nytte det vil ha. 
Noen tiltak kan gi økt nytte for en liten gruppe brukere mens andre tiltak kan gi en betydelig 
samfunnsøkonomisk nytte. Men hva er nytte? Og hvordan beregne nytte? Her får du en kort 
innføring.
Tekst og illustrasjoner: Matrikkelens Myteknusere

Eksempel på hvordan nytte av å finne data i matrikkelen kan settes opp i tidsbruk. Tidsbruk x er større enn y og lavest tidsbruk er z.
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trekkelig avstand til å tilfredsstille krav i lov 
og forskrift. Hvis du ikke finner all data i 
matrikkelen med tilstrekkelig nøyaktighet 
må du innhente dette på andre måter. Du 
kan måtte utsette prosjekteringen og først 
få gjennomført en oppmålingsforretning 
for å få den nøyaktigheten du trenger. Hvis 
du ikke har kjennskap til datakvaliteten 
og tror du finner all data i matrikkelen 
med tilstrekkelig nøyaktighet og det viser 
seg når byggene skal stikkes ut å være for 
unøyaktig kan prosjektet måtte settes på 
vent og omprosjekteres.

Bruker 3: Hvis du er en som kjører hogst-
maskin, arbeider du gjerne i områder der 
kravet til nøyaktighet på eiendomsgrenser 
er 50 cm (hvis vi benytter FKB-C). Så vi 
sier at det er tilstrekkelig nøyaktighet. Hvis 
eiendomsgrensene i matrikkelen har denne 
nøyaktigheten kan du sette deg i hogstmas-
kinen og utføre jobben på z timer. Kanskje 
har du mulighet til å benytte data fra 
matrikkelen med noe dårligere nøyaktig-
het hvis hjemmelshaveren som har hyret 
deg har vært ute i marka og merket enkelte 
trær for å gjøre grensen mot naboen mer 
synlig og jobben utføres på y timer. 
Hvis derimot nøyaktigheten er vesentlig 
dårligere kan du enten måtte gjøre større 
forarbeider eller hjemmelshaver må gjøre 
det, x timer. Eller du risikerer å hogg skog 
som ikke er innenfor oppdraget.

Vurdering av tiltak for 
 å øke datakvaliteten
Ved å vurdere mulig nytte for ulike brukere 
kan vi også vurdere om et tiltak for å øke 
datakvaliteten bør anbefales eller ikke. 
Hvis vi fortsatt benytter nøyaktighet på 
grensepunkter kan det være at for ett 
område hvor det skal hogges, så vil det 
være tilstrekkelig å legge inn grensene etter 
dokumenter, mens det for områder der det 
skal bygges må måles på nytt.

Hvis vi bruker et eksempel på data som 
ikke har tilstrekkelig fullstendighet, det vil 
si at datafeltet ikke alltid er utfylt, som for 
eksempel arealer på bygg, kan brukerne 
og oppgavene være andre. Det samme hvis 
et felt er feil utfylt. Da kan det være at da-
takvaliteten kan økes ved å lage et manus 
for å kjøre patch eller massivoppdatering.

Øvelse gjør mester
For at vi alle skal bidra til å vurdere og 
beregne nytte må vi øve. Gjennom å løse 
problemer som virker umulig å estimere 
utvikles ferdigheten. En nyttig teknikken er 
å bryte problemet ned i mindre deler som 
lar seg estimere på et overordnet nivå. En 
slik måte å jobbe på kalles typisk Fermi- 
estimering. Metoden garanterer ikke 
et korrekt resultat, men det gir et grovt 
første estimat. Hvis dette estimatet viser at 
nytten er en størrelsesorden (x10) større 
en kostnaden trenger man ikke høyere 
nøyaktighet på kost-nytte beregningen, da 
trenger man høyere nøyaktighet på matrik-
keldataen.  

Vi håper du vil være med og send oss 
gjerne dine nytteberegninger. Det er den 
som har skoen på foten som vet hvor den 

MATRIKKELENS MYTEKNUSERE 
er arbeidsgruppe for tiltak 1 i Kartverkets 
masterplan matrikkel. Deltagere involvert i 
denne artikkelen er Siri-Linn Ektvedt, Kristian 
Grov, Jørgen Øverland Jødal Pettersen og 
Leikny Gammelmo. Masterplan matrikkel 
tiltak 1 handler om å få oversikt over hvem 
som bruker matrikkelen, hvordan de bruker 
den og konsekvensene av at datafelt er feil/ 
unøyaktig for den enkelte brukeren.

FAKTA 1

FERMI-PROBLEM: 
Hvis du vil øve på estimering så kan 
du starte med det velkjente Fermi-
problemet: "Hvor mange pianostemmere 
er det i Chicago?". Her er en innføring i 
Fermi Estimering https://www.youtube.
com/watch?v=0YzvupOX8Is.

FAKTA 2

SMÅSTOFF

D et er mulig å søke om midler 
fra Geovekst-kommune. Neste 

søknadsfrist er 15. November.

Retningslinjer
Prinsipper for søknad om Geovekst-
kommune midler:
1. Søknader vurderes to ganger hvert 

år av kommunerepresentantene i 
Geovekst-forum, som gir sin anbefaling 
til Kommunenes Sentralforbund. 
Følgende frister settes for innsending 
av søknader: 15. mai og 15. november. 
Søknadsfristene kunngjøres på KS’ web-

sider og Kartverkets Geovekst-sider og 
annonseres eventuelt på GeoForums 
web-sider samt i geodataportalen 
GeoNorge.

2. Kommunenes Sentralforbund fastlegger 
den årlige ramme for tildeling og tar 
stilling til de konkrete søknadene.

3. Støtten skal bare gis til (representanter 
for) kommuner tilsluttet Geovekst-
samarbeidet.

4. Støtten kan gjelde både sentrale og 
regionale tiltak.

5. Tiltak som kommer i betraktning, skal 
omfatte kompetanseøking og/eller 

kvalitetsheving av data i tilknytning til 
Geovekst.

6. Utviklingsprosjekter og tiltak med høy 
overføringsverdi skal ha prioritet.

7. Reise- og oppholdsutgifter til seminarer, 
kurs, samlinger, hospitering og lignende 
kan i noen grad dekkes dersom 
punktene 3 – 6 er oppfylt.

Her er eksempler på hva som er tildelt:
https://www.geovekst-kommune.
no/?page_id=154

Søkbare midler fra Geovekst-kommune

trykker!  

Geovekst-kommune er et fagforum som skal bidra til samordning av kom-
munenes interesser innenfor Geovekst-samarbeidet og Norge Digitalt.

https://www.youtube.com/watch?v=0YzvupOX8Is.
https://www.youtube.com/watch?v=0YzvupOX8Is.
https://www.geovekst-kommune.no/?page_id=154
https://www.geovekst-kommune.no/?page_id=154
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Kartrevolusjon for FDV-data
Å holde styr på informasjon om vedlikehold og anlegg er avgjørende for en 
kraftprodusent som NTE Energi. Med en egen innsynsløsning for forvaltning, 
drift og vedlikeholds-data i digitale kart blir arbeidet mer oversiktlig. 
Tekst: Norconsult Informasjonssystemer AS.

I mer enn 100 år har NTE Energi bygget ut og produsert fornybar kraft i trønderske kommuner. Her fra Byafossen kraftverk i Steinkjer kommune.

I mer enn 100 år har NTE Energi bygget ut 
og produsert fornybar kraft i trønderske 

kommuner. NTE samler all informasjon 
om forvaltning, drift og vedlikehold for 
anleggene sine i løsningen ISY JobTech.  
Nå jobber de sammen med Norconsult  
Informasjonssystemer (NoIS) om å 
integrere ISY JobTech med den geogra-
fiske informasjonsløsningen ISY WinMap 
GeoInnsyn.

Integrerer FDV-data i kartet
Innsynsløsningen gjør det mulig å inte-
grere FDV-dataene i kartet, slik at saks-
behandlere i felt både kan se hvor anlegget 
ligger og status for vedlikehold. – Målet 
er å gi alle saksbehandlere et felles grafisk 
grensesnitt der de kan hente ut data på en 
enkel måte, sier Terje Eliot Flåtter, som har 
ansvar for prosjektet fra NTE sin side.  

Eliot Flåtter er til daglig vassdragsteknisk 
ansvarlig i NTE, som innebærer arbeid 
med damsikkerhet og tilsyn med dammer. 

– I ISY JobTech har vi enormt mye FDV-
data. Vi har historikk for vedlikehold, feil 
og retting, dokumenter og bilder. Til nå 
har disse dataene kun vært tilgjengelige for 
de få som er systembrukere av program-
met. Ved å gjøre dataene tilgjengelig i et 
kartgrensesnitt blir terskelen for bruk mye 
lavere, og de blir tilgjengelig for mange 
flere, forklarer Flåtter. 

Tilfredsstiller Xbox-generasjonen
Are Kjetil Nordgård i NTE er systeman-
svarlig for ISY JobTech, som selskapet har 
brukt helt siden 1996. Han tror at denne 
måten å jobbe på snarere er det unge for-
venter når de skal ut i arbeidslivet.

– Det er ingen tvil om at dette bidrar til 
effektivisering hos oss. For eksempel vil 
det revolusjonere måten vi introduserer 
nyansatte til selskapet. Xbox-generasjonen 
synes neppe det er tilfredsstillende å måtte 
finne nødvendig informasjon på et nedstø-
vet kart, sier Nordgård.

Prosjektet skal etter planen være i havn 
på sensommeren. Neste steg blir å utforske 
hvordan enda flere systemer kan integre-
res. 

– På sikt kan vi kanskje koble på enda 
flere systemer, for eksempel fagsystemer 
som ligger utenfor NTE og arkiv, konsesjo-
ner og avtaler. Vi ser også på muligheten 
for integrasjon av 3D-modeller, men det 
ligger lenger frem i tid. Men ambisjonene, 
de må vi jo ha, sier Flåtter i NTE. 



12    POSISJON  NR  3- 2020

AKTUELT

Utfordringene kan for eksempel være:
• Kommunale avgifter trenger oppdaterte 

arealdata for å kunne gi riktig faktura-
grunnlag. Eks. vann, avløp, feiing, og 
eiendomsskatt. 

• Ny infrastruktur for byggesøknadsløs-
ninger som tilrettelegger for økende 
automatisering og preutfylling av skjema 
mot innbygger. 

Ved hjelp av maskinlæring på 3D-data 
kan vi nå, som eneste leverandør i Norge, 
levere arealdata på alle bygninger i landet – 
vi kaller det Arealinfo Bygg.

Metode
Vi bygger en komplett 3D-modell over alle 
bygninger i Norge basert på kartgrunnlaget 
i FKB.

Analyser og maskinlæring gir et godt 
estimat av arealet hvor vi tar hensyn til 
skråtak, takoppløft og at kun deler av 
bygningen har flere etasjer. Vi beregner 
areal pr. etasje, samt potensiale på 
loftsetasjer. Alt korrigeres for takutspring. 
Vi kan levere et landsdekkende datasett 
for alle bygg som finnes i FKB Bygg med 
bygningsarealer (BRA) per bygning.  

I tillegg leverer vi statistikk samt av-
vikskategorier mellom matrikkelen og vårt 

beregna areal. Her kan vi også inkludere 
arealinformasjon fra kommunaltekniske 
registre i leveransen. 

Egnet for kartvisning
Arealavvik er godt egnet for visualisering 
i en kartløsning eller som en PowerBI-løs-
ning med dashboard som viser statistikk og 
kart sammen. Eller som lister til oppfølging 
i Excel.

Norkart har også bistått kommuner med 
mer sammensatte arealanalyser: 
• Analyser og bearbeiding av avgifts-

grunnlag (eks. KOMTEK) med mål om å 
oppdatere med bedre arealinformasjon. 

• Totalprognoser på kommunale avgifter 
ved endring av avgifter og arealinf-
ormasjon.

• Bistand til effektiv oppdatering av areal-
informasjon i Matrikkelen. Rutiner for   
å kunne få data inn så enkelt som mulig. 
Datasettet kan ikke brukes til å massiv-
oppdatere Matrikkelen.

Datasettet kan hvis ønskelig leveres som 
abonnement videre – Norkart vil da kunne 
levere oppdatering med gitt frekvens.

Volda kommune har tatt i bruk datasettet
Volda kommune avdekket etter kommune-

sammenslåing at mer enn 4000 bygninger 
i kommunen manglet arealinformasjon i 
Matrikkelen.

Arealer er viktig for blant annet kommu-
nale avgifter som beregnes etter areal på 
bygget og ulike tiltak for å innhente arealer 
ble vurdert.

Norkart leverte Arealinfo Bygg til kom-
munen som etter en kontrollprosess ble 
brukt som supplerende grunnlag for VA-
avgifter i KOMTEK.

– Arealinfo Bygg ga kommunen mulig-
het til å automatisere bort manuelt arbeid, 
alternativet var å sende ut skjema og la 
innbygger måle selv. Med alt det ville med-
ført av dialog og manuelt arbeid. Matrik-
kelen har en lang historie og har av ulike 
grunner feil og mangler. Det nye datasettet 
gir oss komplett arealoversikt som er et 
viktig grunnlag for likebehandling.

Nå har vi brukt tid på kontroll og vil in-
formere innbygger om at arealet kan være 
beregnet og at de må kontrollere og melde 
eventuelle feil må til oss. Full nytteverdi får 
vi når datasettet kan legges inn i Matrikke-
len. Det forteller prosessleder digitalisering 
Paul Ottar Tornes og kommunalsjef sam-
funnsutvikling Jarl Martin Møller i Volda 
kommune.  

Norkart med nytt  
arealdatasett for bygninger

Svært mange bygninger 
mangler areal i Matrikkelen, 
ofte på grunn av historiske 
årsaker. Dette skaper en 
rekke utfordringer.
Tekst: Harald Huse, Norkart   |   Illustrasjoner: Norkart

Eksempel fra QGIS - presentasjon av avvik mellom 
beregnede arealer og matrikkel. Grønne objekter er 

bygninger som mangler areal i Matrikkel. Sirkler er 
proporsjonale ift. arealet.
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B oken "Konflikt, mekling og retts-
mekling" er skrevet for studenter og 

praktikere med formål om gi et faglig 
godt teoretisk fundament. Blant nevnte 
praktikere er dommere, advokater og 
meklere. Det står ikke eksplisitt eiendoms-
landmålere, men det står "andre som er 
engasjert i mekling i sivile saker". Allerede 
i forordet står det også at mekling er blitt 
en mer vanlig konfliktløsningsmetode. 
Eiendomsgrenser faller inn under aktuelle 
konflikttema som kan ha behov for en 
objektiv fagperson som også har kunnskap 
om konflikt og mekling. Derfor ønsket 
jeg å lese nettopp denne boken – kan den 
tilføre kunnskap som kan benyttes på 
oppmålingsforretning? Kan den være et 
aktuelt tips til litteratur for eiendomsland-
målere? Denne innfallsvinkelen farger det 
jeg skriver videre.

Teori og praktisk erfaring
Når vi nå går mot autorisasjon av ei-
endomslandmålere stilles det krav til 
egnethet og fagkunnskap. Jeg mener noe 
av nøkkelen til hva og i hvilken grad en 
 eiendomslandmåler kan bistå partene 
ligger i de to ordene; egnethet og fagkunn-
skap. For å oppnå det trengs teori og prak-
tisk erfaring. Det å finne aktuell litteratur 
er spennende. Boken er utgitt på Universi-
tetsforlaget og kom i 2020 i 2. utgave. Den 
er resultatet av en omfattende revisjon av 
1. utgave og har blant annet fått 
innspill og eksempler fra jord-
skiftesaker og to psykologer. De 

Konflikt og mekling  
- noe for eiendomslandmålere?
Mekling er en konfliktløsningsmetode. På oppmålingsforretninger kan det oppstå 
konflikter hvor en eiendomslandmåler vil bistå partene med å komme til enighet. 
Noen vil si at livets skole er nok, jeg tror litt faglig påfyll kan være bra og tok derfor 
fatt på denne boken om konflikt og mekling for å se om det er noe å hente som er 
relevant for vårt fagområde.
Tekst: Leikny Gammelmo

Leikny Gammelmo har lest boken Konflikt, mekling og 
rettsmekling for å undersøke om det er nyttige tips her 

også til eiendomslandmålere.
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fem forfatterne; Kristin Kjelland- Mørdre, 
Anne-Lise H. Rolland, Karen Sophie Steen, 
Per Gammelgård og Carsten Anker, har 
bred og ulik bakgrunn innen mekling.  
For noen vil det fortone seg litt i overkant å 
lese over 300 sider om konflikt og mekling 
for å få noen tips til å håndtere konflikter 
på oppmålingsforretning, men kanskje er 
det ikke nødvendig å lese alt, eller alt på en 
gang? Boken er god å lese, illustrert med 
eksempler og den må ikke leses fra A til 
Å. Den fungerer fint å slå opp i, har godt 
stikkordsregister og det som handler om 
rettsmekling er lite aktuelt for oppmålings-
forretning og kan hoppes over. Noe som på 
den andre siden gjør at enkelte kapitler er 
lite relevante. Det er til sammen 18 kapitler 
i boken, fordelt på tre deler:

Del I:  Konflikter, kommunikasjon og  
 forhandlinger

Del II:  Meklingsprosessen
Del III: Etikk

Begrepsavklaring
Som innen så mange tema må vi også 
innen oppmålingsforrenting søke ulike 
kilder for å få den kunnskapen vi trenger. 
En fordel med å få et bredere innblikk i 
konflikt og mekling er økt kunnskap om 
hva partene kan ha møtt før de rekvirerer 
en oppmålingsforretning, eller kan møte i 
etterkant hvis de ikke kommer til enighet 
på forretningen. Den som leser boken har 
mulighet til å lære mye, men må vurdere 
de ulike kapitlenes relevans for eget arbeid.

Først; hva er konflikt og mekling?
Ordet konflikt kommer fra latin 

(conflicto), og betyr "sammenstøt". Små 
og store sammenstøt eller kollisjoner 
opplever mennesker hver eneste dag 
overalt i samfunnet. (…) En konflikt i seg 
selv er ikke ond eller god. Det er måten vi 
forholder oss til konflikten på som avgjør 
(s. 19).

Mekling, [som det beskrives i boka], er 
assisterte interessebaserte forhandlin-
ger. Interessebaserte forhandlinger vil si 
forhandlinger der partenes interesser og 
behov (og bekymringer) utgjør grunnlaget 
for å komme fram til en avtale (s. 40).

Dernest; hva er en oppmålings   
forretning?

Ei oppmålingsforretning går ut på å 
klarleggje og beskrive grenser og rettar 

i tråd med påstandane til partane og 
framlagde dokument, og elles bringe 
fram opplysningar og dokumentasjon 
som er nødvendig for matrikkelføring 
og eventuelt tinglysing. Den som utfører 
oppmålingsforretninga, skal ta vare på 
interessene til alle partar og utføre forret-
ninga i samsvar med god landmålarskikk 
(matrikkelloven § 33).

Tre grunnleggende meklingsprinsipper
Ved mekling legges det vekt på at det skal 
være en god prosess og de nevner tre 
grunnleggende prinsipper:
• Meklers nøytralitet
• Partenes autonomi
• Fortrolighet og taushetsplikt

I boken legges det til grunn at en mekler 
er nøytral når han eller hun er uavhengig 
eller habil, og "at mekler er nøytral med 
hensyn til så vel parter som resultat" (s. 
300). Noe vi finner igjen i at eiendomsland-
måler skal spørre partene på forretningen 
om han eller hun ansees som habil, jf. 
matrikkelforskriften § 38 bokstav d.

Partenes autonomi eller medbestem-
melsesrett fører til at de bestemmer selv 
om de vil forlate møte, om de vil inngå 
avtale og avtalens innhold (s. 309).  Det 
er ingen tvang og mekleren skal ikke 
bestemme utfallet. Dette er gjenkjennbart 
fra oppmålingsforretning. Det er frivillig 
å delta og det er lov å forlate forretningen. 
Men eiendomslandmåleren kan komme i 
et dilemma hvis parter ikke møter, da må 
han eller hun vurdere om forretningen kan 
gjennomføres. Er det uenighet om grense-
forløpet kan partene få mulighet til 

å komme til enighet eller uenigheten re-
gistreres i matrikkelen, jf. matrikkelloven § 
33 andre ledd. Her har også KMD kommet 
med en kommentar til matrikkelforskriften 
§ 39 som er verdt å merke seg:

Ved omtvistet grense skal landmåle-
ren, etter å ha forsøkt mekling, informere 
partene om andre aktuelle metoder for 
tvisteløsning. (…) Landmåleren bør være 
varsom med å gi råd om valg av en bestemt 
løsning (kommentar til matrikkelforskrif-
ten § 39 i notat fra KMD 10. juli 2020  
s. 84).

Aktuell for eiendomslandmålere?
Fortrolighet og taushetsplikt pekes på 
som viktig for en åpen og tillitsfull dialog 
(s. 321). Åpenhet bidrar videre til bedre 
muligheter for et godt resultat. Dette er 
tema som faller inn under bokens del III 
om etikk. Jeg mener dette er vesentlig i 
spørsmål om eiendom og grenser. Her 
settes søkelyset på etisk refleksjon, egen 
nøytralitet, roller og taushetsplikt. Etikk 
kan være vanskelig fordi det ikke alltid er 
ett svar som er riktig. Etikk er det vi tenker, 
moral er det vi gjør (s. 291). Denne delen 
av boken gir innspill og grunnlag for etisk 
refleksjon også for eiendomslandmålere.

Så svaret på spørsmålet om boken kan 
være aktuell for eiendomslandmålere er ja. 
Den gir forklaringer og råd som er nyttige 
når parter har konflikter. Konflikter som 
kan ha sitt utspring i selve eiendoms  - 
g rensen eller underliggende uenigheter.  

OM BOKEN:
Konflikt, mekling og rettsmekling av Kristin 
Kjelland-Mørdre, Anne-Lise H. Rolland, Karen 
Sophie Steen, Per Gammelgård og Carsten 
Anker

Universitetsforlaget, 367 sider, pris kr. 529,-
ISBN 978-82-15-04107-0

FAKTA

https://www.regjeringen.no/contentassets/d066c04e3be046f786126e53af87bdc4/matrikkelforskriften_2020_rundskriv_spesialmerknader.pdf


 

POSISJON  NR. 3  2020    15

                                                      

 

Kartlegging 

Ortofoto 

Skråfoto 

Innsynsløsninger 

3D-modellering 

Fjernmåling 

Skoganalyse 
 

Blom Norway AS 

Fornebuveien 7 

1366 Lysaker 

www.blom.no 

+47 23 25 45 00 

info@blom.no 

SMÅSTOFF

G eoForum er ansvarlig for tiltak 25 i handlingsplanen for Na-
sjonal geodatastrategi. Tiltak 25 skal styrke utdanning(ene) 

innen geografisk informasjon. Som et ledd i arbeidet med tiltaket, 
har GeoForums faggruppe for forskning og utdanning laget to 
spørreundersøkelser.

Den ene undersøkelsen retter seg mot alle som har studert 
geomatikk på et eller annet nivå de siste tre årene, fra fagskole til 
phd. Vi er ute etter at flest mulig av dere kan bruke noen minutter 
på å besvare undersøkelsen. Merk at det er kun kandidater fra 
studieløp innen geomatikk vi ønsker svar fra – og ikke fra de som 
har utdanning i tilgrensede fag som eksempelvis geografi.

Den andre undersøkelsen går til arbeidsgivere i stat, fylker, 
kommuner og private, som har ansatt geomatikere de siste tre 
årene. Har de nyutdannede den kompetansen dere trenger – og 
forventer?

Alle svarer helt anonymt på begge spørreundersøkelsene. Vi 
håper at flest mulig har anledning til å svare, og at nyutdannede 
kan spre undersøkelsen til sine tidligere medstudenter.

Link til spørreundersøkelse nyutdannede:   
https://no.surveymonkey.com/r/QSJQKHM  

Link til spørreundersøkelse til arbeidsgivere: https://
no.surveymonkey.com/r/WBJ3D7W

Er nyutdannede geomatikkstudenter fornøyd 
med kompetansen de tilegnet seg på studiet? 
Harmonerer kompetansen med arbeidsgiveres 
behov? Det skal vi nå forsøke å kartlegge. 
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann   I   llustrasjon: Unsplash

 

Spørreundersøkelse  
Nasjonal geodatastrategi

https://no.surveymonkey.com/r/QSJQKHM
https://no.surveymonkey.com/r/WBJ3D7W
https://no.surveymonkey.com/r/WBJ3D7W
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Sommersesongen er over. 
Feltarbeidet ved oppgangen 
av Europas lengste fastlands-
grense mellom to land legges 
nå vekk for denne sesongen. 
Nå er om lag en tredjedel av 
den totalt 1630 kilometer lange 
grensen målt opp med moderne 
metoder. 

D et er selvfølgelig snakk om riksgren-
sen mellom Norge og Sverige, som 

Kartverket har fått i oppdrag fra Uten-
riksdepartementet om å måle opp på nytt. 
Grensetraktatene mellom Norge og Sverige 
ble inngått 26. oktober 1661 i Nasselbacka 
og 2. oktober 1751 i Strømstad, og grense-
beskrivelsene i traktatene gjelder den dag 
i dag. 

Mål om innvendingsfri riksgrense
– Vi har hatt en veldig god sesong, og 
er godt fornøyde med arbeidet som er 
gjort. Norge organiserer arbeidet i søndre 
avsnitt, fra Iddefjorden i Halden til Lierne. 
Sverige organiserer arbeidet i nordre av-
snitt, fra Lierne til Treriksrøysa. Norge har 
gjort litt rydding langs grensegata hvert år i 
en lengre tidsperiode.  I løpet av 2020 er vi 
ferdig med mesteparten av ryddearbeidet 
på søndre avsnitt, sier feltarbeidsleder og 
medlem av grensekommisjonen, Tor Erik 
Bakke i Kartverket. 

 En del av oppdraget vårt er å tydelig-
gjøre grensa i terrenget. Kartverkets riks-
grenseteam rydder grensegaten mellom 
landene, sørger for at bredden er på fem 
meter og at grensemerkene er i god stand. 
Målet er å få dokumentert en innvendings-
fri grense, der kart og terreng stemmer. 

–  Arbeidet med grenseoppgangen fore-
går i fredelige former og vi har god tone og 
godt samarbeid med våre svenske kolle-

gaer, sier grensekommissær og sekretær 
Anders Østeraas i Kartverket. 

Deler grensen mellom seg
Arbeidet med grenseoppgangen ventes 
å være ferdig i 2024. Arbeidet består 
av å fastslå og markere hvor i terrenget 
riksgrensen går. Dette betyr ikke flytting 
av riksgrensen. Grenseoppgangen omfat-
ter riksgrensen fra Iddefjorden i sør til 
Treriksrøysa i nord, der grensene mellom 
Sverige, Norge og Finland møtes. Norge 
har hatt en sammenhengende grense 
med Sverige siden grensetraktaten i 1751 
(Strømstadtraktaten) ble inngått, og er som 
sagt den lengste fastlandsgrensen mellom 
to land i Europa med sine 1630 kilometer 
lange strekning. I 1751 var Finland en 
del av Sverige slik at riksgrensen Norge-
Finland også er beskrevet i Strømstad-
traktaten. Den sørligste delen av grensa ble 
fastsatt i Nasselbacka-traktaten fra 1661. 

I dag defineres riksgrensen av 642 riks-

Grenseløs rydding langs riksgrensen

Sesongen er på hell, og grenseryddelaget har lagt en god ryddesesong bak seg. Fra venstre Anders Westlund, Roy Pedersen, Lars Ove Lehn og pilot Snorre Wigdahl.
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røyser og 11 umerkede brytningspunkter. 
Riksgrensen følger i enkelte områder vann 
og vassdrag. Av de 642 riksrøysene er 614 
tørrmur av stein med hjertestein på top-
pen. Øvrige 28 riksrøyser er hovedsakelig 
merket med natursteiner, minnesteiner og 
grensepåler.     

Siste gang riksgrensen mellom og oss i 
naboene i øst ble gjort, var mellom 1984 
og 1987. Samarbeidsprosjektet mellom 
Norge og Sverige innebærer at arbeidet 
og kostnadene fordeles omtrent likt på 
begge landene. Nabolandene har hver sin 
grensekommisjon, som har ansvar for sitt 
respektive lands oppdrag.

Forbedret måleteknologi
Det var i februar 2019 Kartverket fikk 
oppdrag fra regjeringen å gjennomføre 
grenseoppgangen mellom Norge og Sve-
rige. Riksrøysene posisjonsbestemmelse 
med moderne målemetoder. Satellitteknikk 
(GNSS) hovedsakelig via nettverks-RTK 
(CPOS) anvendes både ved innmåling og 
utstikking av grensegata før rydding. En del 
av riksrøysene ligger i områder med dårlig 
mobildekning slik at posisjonsbestemmelse 
i sanntid ikke er mulig. Da sankes GNSS-
data i egen mottaker for etterprosessering 
(ETPOS) der også data både fra norske og 
svenske GNSS-stasjoner inngår i bestem-
melsen av posisjonen til riksrøysene. Det 
er gjort forsøk med bruk av satellittelefon 
for mottak av korreksjonsdata til posisjons-
bestemmelse i sanntid uten at det hittil har 
lyktes. Utstikking for rydding av grensega-
ten i skog kan være utfordrende. Svenske 
testmålinger viser at tilgjengeligheten i 
skog for nettverks-RTK øker når samtlige 
tilgjengelige satellittsystem tas med (Dan 
Norin, 2019), slik at bruk av teodolitt for 
utstikking reduseres og jobben effekti-
viseres ved å bruke GNSS-utstyr som 
handterer alle tilgjengelig satellittsystem.  
Kvalitetskravet til posisjonsbestemmelsen 
er en punktdeformasjon på maksimum 1 
dm i grunnriss og 2 dm i høyde (signifi-
kansnivå 5 %).  

– Vi får en kvalitetsheving av riksgren-
sen, og får målt den inn slik at terreng og 
kart stemmer. Avviket i kartet frem til nå 
har enkelte steder vært på 60 meter. Mange 
har tilgang til GPS i dag, men avviket kan 
føre til usikkerhet om en er på «rett» eller 
«feil» side av grensen. Dette er viktig å 
få nøyaktig for alle som jakter og fisker 
i området. I dag stilles det store krav til 
nøyaktighet på grensen, og vi oppdaterer 
kartene hos oss i etterkant av innmålin-
gene, sier Østeraas. 

Vakre kulturminner
Grenserøysene som ble bygd i perioden 
1752 til 1766 er ikke bare imponerende 
byggverk, de er også vakre kulturmin-
ner. Hjertesteinene har inskripsjoner med 
kunstnerisk snert, og etter snart 300 år i 
vær og vind er mange av disse i utmerket 
stand. 

–  I noen tilfeller ser vi at folk legger nye 
steiner oppå røysa. Disse tar vi ned igjen 
slik at røysa får tilbake sin opprinnelige 
form. 

Til slutt blir øvre halvdel av røysene gul-
malt, og nå fremstår de som nyoppussede 
og fine, sier Tor Erik Bakke. 

I avtalen mellom Norge og Sverige er det 
enighet at grensen skal gås opp hvert 25. 
år. Ny grenseoverkommissær fra Kartver-
ket er strategi- og virksomhetsdirektør 
Anita Horvei, som overtar stafettpinnen 
etter tidligere kartverkssjef Anne Cathrine 
Frøstrup.  

Riksgrensen mellom Norge og Sverige består av en fem meter grensekorridor, som skiller landene fra hverandre.
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Nye muligheter innen  
overvannsanalyser
Da Blom skulle koble sammen 
automatisk generte vannveier 
med FKB-vann, utviklet de 
raskt tre nye ting: automatisk 
stikkrennesporing, forbedret 
vannveianalyse og et nøyak-
tighetsestimat på vannveiene. 
Dette vil gjøre overvannsana-
lyser bedre og mer kostnad-
seffektive.
Tekst: Floris Groesz, Blom Norway AS

O vervann er regn- og smeltevann som 
hverken infiltreres til grunnen eller 

ledes vekk på kontrollert måte. Store 
overvannsmengder er spesielt utfordrende 
i byer og tettsteder, og rundt infrastruktur. 
Her kan vannet gi store skadevirkninger. 
Klimaendringene vil føre til mer ekstrem-
vær. Det blir mer tørke og varmebølger, 
men også flere stormer og mer kraftig 
nedbør. Allerede nå observerer meteo-
rologer en økning i antall hendelser med 
intens nedbør. Samtidig får vannet færre 
muligheter til å infiltrere inn i bakken. 
Nye områder bygges ut. Skog og naturlig 
vegetasjon erstattes av asfalt, betong og 
hustak. Også i eksisterende urbane strøk 
fortettes det, og det blir mindre plass til 
vann. Åpne bekker som ble lagt i rør for 
lenge siden klarer ikke å ta imot større 
vannmengder. Derfor er det nå ekstra vik-
tig at vanninfrastrukturen kan håndtere 
de nye behovene og at infrastrukturen 
vedlikeholdes. Der hvor dette ikke er mu-
lig må man gjøre tiltak oppstrøms: øke in-
filtrasjonen og gi muligheter til å førdrøye 
vannet. Det vil dempe flomtoppen og flate 
ut kurven, i likhet med måten vi forsøker 
å håndtere covid-19.

Har vi oversikt over vannsystemet?
Hvordan står det til med vanninfrastruk-
turen? Har vi egentlig god nok oversikt? 
De fleste kommuner mangler komplette 
kart over vannveiene. Særlig mangler 
kartlegging av bekker og mindre vannvei-
er og sammenhengen (topologi) mellom 

vannveiene og innsjøer og myrer er sjel-
den med i kartene. Hindringer og kritiske 
punkt som stikkrenner og kulverter står 
heller ikke på kart.

Gode kart er avgjørende for å 
• estimere om vannsystemene er riktig 

dimensjonert, for nå- og framtiden,
• kunne gjøre gode Risiko- og Sårbar-

hetsanalyser (ROS),
• sikre seg en bra overvannshåndtering i 

arealplanleggingen,
• kunne gjøre effektivt vedlikehold i 

vannsystemet.

Det er alltid begrensede midler til utbe-
dring og vedlikehold. Derfor er det enda 
viktigere at det prioriteres riktig ut ifra en 
helhetlig oversikt. Samfunnet begynner 
også å stille høyere krav. Innbyggerne og 
for eksempel forsikringsselskaper, som 
er berørt av skadene, kommer til å kreve 
at kommunene har gjort det de kan for å 
forebygge skader og minst like viktig, at 
kommuner klarer å dokumentere dette.

Vannveier og stikkrenner
Innsjøer, elveløp, større bekker kartlegges 
ut ifra flybilder og er en del av FKB-vann-
kartet. FKB-vann er dessverre langt fra 
komplett: mange bekker mangler, særlig 

der det er dårlig innsyn som i skogen. 
FKB-vann har heller aldri hatt som formål 
å beskrive et komplett vannvei-nettverk 
som er egnet til overvannsanalyser.

Heldigvis finnes det metoder for å 
modellere vannveier ut ifra en terreng-
modell. Metodene har følgende prinsipp: 
Hver celle i terrengmodellen har en høyde 
og vannet antas til å strømme til celler 
med lavere verdier, altså nedover. Hermed 
får man et flyteretningsrutenett. Basert 
på dette kan man for hver celle i terreng-
modellen beregne antall celler oppstrøms 
som renner ut i den ene cellen. Dette 
resultater viser, nesten på en magisk måte, 
vannvei-nettverket i terrenget. Om det 
strømmer mye eller lite vann der kan vi 
ikke si. Modellen tar ikke hensyn til infil-
trasjon, fordampning eller grunnvanns-
strømmer. 

Denne GIS-metoden er omtrent 30 
år gammel, men har blitt mer og mer 
populært av tre årsaker. Den første er 
tilgjengeligheten av detaljerte og heldek-
kende terrengmodeller fra laserdata. 
Nasjonalt Detaljert Høydemodell (NDH) 
vil dekke hele Norge med 2 til 5 punkt per 
m2, og er nesten ferdig. Den andre årsaken 
er tilgjengeligheten av programvare for 
å utføre modelleringen. Blant annet har 
ESRI-baserte programvare og open-sour-

Overvann i Sør-Odal. FOTO: Sør-Odal kommune
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ce QGIS fått gode verktøykasser. Det har 
blitt enklere og billigere å gjøre analysene. 
Den tredje årsaken er at prosesseringskraf-
ten har økt bestandig.

En del kommuner, fylkesmenn, NVE og 
infrastruktureiere har tatt metodene i bruk 
og genererer vannveikart automatisk over 
større områder. 

Analyser leverer gode resultater på en ef-
fektiv måte, men det finnes to utfordringer: 
• Stikkrenner/kulverter og små bruer bør 

være kartlagt for å få korrekte vannveier.
• Det følger ikke med informasjon om 

nøyaktighet på vannveiene.
Stikkrenner/kulverter og små bruer er 

problematiske fordi terrengmodellen ikke 
tar hensyn til disse: At terrenget går opp, 
mens vannet renner under hindringen fan-
ges ikke opp av en vannveianalyse. Dermed 
stopper vannet opp,i analysen, og finner 
en annen vei å strømme. Dette gjenspeiler 
ikke virkeligheten.

Nøyaktighetsinformasjon er den andre 
utfordringen. Automatiske analyser skaper 
mange vannveier, men noen av disse er 
unøyaktige og i verste fall feil. Terreng-
modellen inneholder feil. Lasermålingene 
treffer ikke alltid i bunnen av bekker og 
grøfter og dermed glattes en del av disse 
bort. I tillegg gjør forenklingen i GIS-me-
toden at en del vannveier modelleres hvor 
det ikke er noe tegn i terrengmodellen. 
Feil må aksepteres, særlig når man kan få 
så mange riktige vannveier på kartet med 
forholdsvis lite innsats. Det betyr at det er 
enda viktigere å finne metoder for å esti-
mere feilen/unøyaktigheten til de genererte 
vannveiene.

Automatisk stikkrennesporing
Løsningen for «stikkrenneproblemet» er 
å «brenne» inn stikkrenneposisjonene i 
terrengmodellen før man utfører vann-
veianalysen. Enkelt, ikke sant? Bortsett fra 
at ingen har oversikt over alle stikkrenner. 

Nasjonal Veidatabank (NVDB) har kartlagt 
en del stikkrenner under riks- og fylkes-
veier, mens den ikke inneholder stikkren-
ner under kommunale eller private veier. 
Noen kommuner har begynt å måle inn 
stikkrenner i felt, men dette vil ta lang tid 
og bli kostbart.

Blom har utviklet en ny metode for å 
finne mulige stikkrenner med bruk av 
laserdata. Metoden leter automatisk rundt 
alle veier for å se om terrenget indikerer at 
det kan være stikkrenner der. Resultatet er 
en heldekkende oversikt over alle mulige 
stikkrenner, og en indikasjon på viktighe-
ten av stikkrennen for vannveisystemet. 

Dette kartet kan brukes som manus 
for å måle inn stikkrenner i felt. Med alle 
mulige stikkrenner på kartet vet man hvor 
man skal måle inn. Man kan også lage en 
innmålingsplan som tar hensyn til arbeids-
behovet og ønsket tidsfrist for å bli ferdig 
med arbeidet. Dessuten kan man lage 
delplaner for de viktigste nedbørsfeltene. 
Til slutt bør målet være å ha en komplett 
oversikt over alle stikkrenner og kulverter i 
alle kommunene. Først da kan man lage en 
plan for systematisk kontroll og vedlike-
hold av alle stikkrenner.

På kort sikt har et potensielt stikkren-
nekart også en stor verdi. Ved å bruke 
stikkrennekartet direkte i vannveianalysen 
får man med en gang et bedre vannveikart. 
Så kan man alltids generere vannveiene på 
nytt etter hvert når flere stikkrenner har 
blitt målt inn.

Blom jobber sammen med Kartverket 
Innlandet og Sør-Odal kommune og i et 
prosjekt for å teste ut de ulike metodene og 
foreløpige resultater er lovende.

Bedre vannveier
Fordelen med automatisk vannveiana-
lyse er at den er lett å utføre flere ganger. 
Bedre metoder kan være grunn nok å lage 
vannveiene på nytt. En annen grunn er å 

kjøre ulike scenarioer for å se hvordan det 
påvirker vannveiene. I våre tester har vi 
sett at det er fornuftig å generere vannveier 
på nytt med bruk av et kart med potensi-
elle stikkrenner. Resultatet ser mer logisk 
og mer fullstendig ut. Samtidig tester vi 
nå hvordan vi kan legge til kvalitetsegen-
skaper for vannveiene. I våre øyne er den 
viktigste egenskapen et estimat på hvor 
nøyaktig vannveien er plassert. Ut ifra ter-
rengmodellen og selve vannveianalysen er 
det mulig å legge til et estimat på geome-
trisk nøyaktighet, altså en indikasjon på 
om den genererte vannveien går akkurat 
der den er tegnet eller et visst antall meter 
lenger bort. På flate partier, for eksempel 
på myrer og jorder, kan vannveien nesten 
gå hvor som helst. Der bør man ikke ta 
store beslutninger basert på den eksakte 
plasseringen til vannveien. I områder med 
en tydelig fordypning i terrenget kan man 
være mer sikker på at plasseringen av 
vannveien er nøyaktig.

Stadig nye muligheter
Til slutt bør man regne med en del forbe-
dringer i vannvei- og overvannsanalyser 
framover. Små forbedringer av metodene 
og bedre terrengmodeller vil gi bedre 
resultater. I tettbebygde strøk vil det være 
lurt å inkludere vann- og avløpsnettet i 
analysene. Videre vil nye kart som areal-
typekart i urbane strøk kunne gi informa-
sjon om mulig infiltrasjon av nedbøren 
og ruhet, som bremser ned overvannet. 
Fjernmåling, flybilder, laserdata og kanskje 
hyperspektrale data vil gjøre det enklere 
å lage detaljerte urbane arealtypekart enn 
noen gang før.

Nye muligheter står i kø og pilene peker 
oppover, mens vannet fortsetter å renne 
nedover som før.  

Mulige stikkrenner i rosa. Større punkt indikerer en viktigere stikkrenne. Feil plassering av vannveier på grunn av manglende stikkrenner i analysen. 
Vannveianalysen lar vannet strømme langs veien i stedet for under veien.
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Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE) gjev tilskott 
for å kartlegge kritiske punkt i 
bekker og bratte vassdrag.
Tekst: Olianne Eikenæs, NVE   |   Foto: Odd Are Jensen, NVE

52 kommunar har til no fått tilskott. Viss 
ikkje din kommune har gjennomført ei slik 
kartlegging har de no høve til å søkje om 
tilskott. Vi handsamar søknadane fortlø-
pande. Maksimalt søknadsbeløp pr. kom-
mune er 200 000 kr. Intense nedbørsitua-
sjonar fører ofte til vatn på avvegar, noko 
som ofte resulterar i store skadar. Kritiske 
punkt, som bruer og kulvertar forverrar 
ofte situasjonen. Det er viktig å kjenne til 
kvar dei kritiske punkta er lokalisert slik at 
ein kan gjere tiltak for å redusere skadane. 

Tilskottet skal gå til å:
• Identifisere opne og lukka bekker og 

bratte vassdrag
• Identifisere og dokumentere kritiske 

punkt, både tekniske inngrep og natur-
gitte forhold

• Vurdere kva område langs bekker og 
bratte vassdrag som kan vere utsette for 
overfløyming

• Identifisere skadereduserande tiltak
Kritiske punkt kan vere tekniske inngrep 

eller naturgitte forhold. Tekniske inngrep 
kan mellom anna vere bruer, kulvertar, 
stikkrenner, lukka bekker og andre inngrep 
som innsnevrar bekkeløpet/vassdraget slik 
at kapasiteten vert redusert. Naturgitte 
forhold: innsnevring av bekke- /elveløp, 
erosjonsutsette punkt og strekningar, grun-
ne parti pga. masseavlagring, bekkeløp 
som ligg høgare enn terrenget på sidene 
(t.d. bekkevifter) og vegetasjon i og nær 

bekke- /elveløpet. I tillegg til område med 
is-problem.

Les om tilskottsordninga og finn søknad-
skjema her: 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/
kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-
av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-
vassdrag/ 

Tilskott til å kartlegge fare for overfløyming 

G eovekst-forum har nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal jobbe med 

kvalitetsforbedring av FKB-Vann.  Grup-
pen skal også samle og samordne behovene 
til partene i Geovekst-samarbeidet ved å 
foreslå kvalitetshevende tiltak og endringer 
av standarder og registreringsinstrukser, 
slik at FKB-Vann blir et godt hjelpemiddel i 
samfunnsplanleggingen framover.

– I Innlandet har vi som mål i fylkets 

geodataplan å heve kvaliteten på FKB-
Vann i forbindelse med gjennomføring av 
Geovekst-prosjekt. Vi har dermed en bred 
enighet blant partene om nytten av en slik 
kvalitetsheving og får dermed satt av egne 
midler i prosjektene. Enten i form av egen-
innsats hos partene, spesielt kommunene 
og Kartverket, eller ved kjøp av tjenester. I 
skogfylket Innlandet har vi mange steder 
dårlig fullstendighet og stedfesting på elver 

og bekker, på grunn av manglende innsyn i 
flybilder. Her ser vi at bruk av drenerings-
linjer generert fra nasjonal høydemodell 
er en god kilde til å få etablert et mer 
sammenhengende bekkenett med høy 
nøyaktighet. For å få et riktig forløp ved 
kryssing av veg er vi avhengig av stikkren-
nedata. Mange kommuner i Innlandet er 
godt i gang med innmåling, men fortsatt er 
det mye som gjenstår, og det er krevende 
å få satt av tilstrekkelige ressurser. Vi ser 
at bidraget fra Geovekst-prosjektene, 
sammen med eventuelt andre midler som 
for eksempel støtte fra NVE, gir kom-
munene den nødvendige drahjelpen til å 
få startet arbeidet, opplyser fylkeskartsjef 
Håkon Dåsnes i Innlandet.   

Geovekst vanngruppe
Overvann fra styrtregn er blitt et stadig større og vanligere 
problem, og det er viktig å vite hvor dette vannet normalt vil 
renne, slik at man kan tilrettelegge for å forutsi hvor vannet 
kommer i en ekstremsituasjon.

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/ 
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/ 
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/ 
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/ 
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God dag

Navn:  Kay Henning Kleverud
Familie:  Samboer og to barn
Stilling:  GIS–Koordinator  
 i Sør-Odal kommune
Utdanning:  Mastergrad i anvendt økologi 

Hvem har betydd mest for deg i jobb
sammenheng gjennom årene – og hvorfor? 
Eventyret mitt i dette faget startet i 2011 da jeg 
fikk muligheten til å jobbe med Stein Moen og 
teamet hans i Oslo kommune. Blant flere ble 
jeg godt kjent med Mario Gil Sanchez, Webjørn 
Finsland, Stefanie Amadou og Cecilia Cerdeira 
som alle sitter med sin unike kompetanse. 
Når denne gjengen bestemte seg for å ta ferie 
sammen i tillegg til å møtes i arbeidshver-
dagen, ja da vet du at du er med en spesiell 
gjeng som er opptatt av felleskap. Det betydde 
mye. Senere når jeg begynte i Sør-Odal så jeg 
et helt nytt unikt felleskap i Hedmark regio-
nen. Dette nettverket har lært meg utrolig 
mye på kort tid hvor alle er en pådriver for å 
holde kontakten tett i fagområdet. I tillegg til 
at det forankres i GIS-samarbeid, gir dette 
muligheten til å vokse og stå sterke sammen. 
Her har Anne Kjersti Briskerud fungert som 
en mentor og støtte for min rolle i Sør-Odal. 
Som første rene GIS ansatt i Sør-Odal har det 
vært en liten utfordring å fremme rollen, men 
med god støtte hos mine nærmeste ledere 
har jeg den friheten jeg trenger til å gjøre et 
godt arbeid. Per Julsrud er en nøkkelperson 
her!
Hvilket program/utstyr gjør arbeidsdagen 
enklere? 
Halve jobben er god programvare og her 
finnes det mange gode plattformer å jobbe 
på. Viktigste er å ha en verktøy som kan fylle 
behovene. Gjennom faget har jeg blitt godt 
kjent med ISY Winmap, ArcGIS, FME, QGIS og 
siste året med Blender. Jeg synes alle disse 
programmene fungerer veldig bra til det 
behovet de skal dekke. Skydrift er på farten 
i markedet og vil sannsynligvis bare bli mer 
fokus på fremover vil jeg tro? Dette blir spen-
nende å følge med på samtidig som det blir 
mer tilgjengelige data å anvende. Dermed tror 
jeg en viktig egenskap er å være litt lærelys-
ten i dette faget fremover.

Viktigste blogg/apper/nettsider  
du er innom på privaten? 
I disse dager har jo det flotte internettet blitt 
en svært viktig plattform å kommunisere på. 
Her har jeg klart å bli kjent med noe som 
heter facebook. Et flott verktøy hvor man både 
kan prate med og følge med på hva andre gjør 
eller tenker på. Til og med bruke såkalt «like» 
klikk hvis du synes noe er morsomt. Utover 
dette fant jeg en vakker dag Linkedin. Her kan 
jeg følge med på faget mitt både innland og 
utland. Youtube, netflix, HBO og nylig Disney +  
er også veldig underholdene.

Hvilken bransje skulle du ønske hadde mer 
forståelse for viktigheten av GIS/geomatikk?
Det flotte med oss GIS-ere er at vi kan brukes 
i de fleste fagområder. De andre vet det bare 
ikke. Det merket jeg raskt som første GIS an-
satt i Sør-Odal. Temaet velferdsteknologi som 
er nært knyttet til helse er i vekst i Hedmark 
regionen og det blir fort overlapp i temaer 
som knyttes til geografiske data. I Sør-Odal 
er vi på idèstadiet for å kunne se hvor GIS og 
velferdsteknologi i kommunen kan møtes 
og på hvilke temaer våre plattformer kan 
samarbeide. 

Når logger du av for dagen? 
Stort sett rett føre 16.00. Da er det henting 
på skole på vei hjem. En rutine som fungerer 
veldig bra. Tankene ligger ofte fortsatt i GIS. 
Med samboer som matrikkelfører og samme 
utdannelse, så er det litt for lett å prate fag 
etter jobb.

Norges fineste kommune/område? 
Mine flotteste barndomsminner er i gamle 
Balestrand kommune (nå Sogndal). Kort vei 
til fjell og fjord og kunne våkne opp til lyden 
av tjeld skrikende ved fjæra. Her har jeg 
slektninger med Gårdshus vi hadde tilgang til 
da jeg vokste opp. Jeg kunne hjelpe til med 
kuene og fisket sild eller fjellørret. Balestrand 
ligger lunt til midt i fjorden og er et flott turist-
mål.

Når jeg ikke er på jobb liker jeg best å… 
Når jeg ikke er på jobb liker jeg best å gå på 
teltturer. Jeg har en pointer i alder av 16 år 
nå, så er ikke mye jaktfutt igjen i henne. Men 
ellers er jeg en glad småviltjeger som brenner 
litt for temaer knyttet til jakt og natur. 

Denne gangen hilser vi på Kay Henning Kleverud – Sør-Odals første 
GIS-koordinator og ivrig foredragsholder! 

SMÅSTOFF

Geovekst vanngruppe
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T il analysen bruker vi maskinlæring 
eCognition for å finne plast og garn 

på begge typer bilder. Akvaplan sammen 
med stiftelsen SALT gjør feltarbeidet 
langs strendene i Troms og Finnmark. 
TerraNor er ansvarlig for eCognition og 
satellittbildene og bistår med analysen. 
Det er to prosjekter som bistår med 
finansieringen. Norges forskningsråd 
bistår med prosjektet Malinor, mens 
Handelens Miljøfond dekker prosjektet 
DIMARC. I prosjektet DIMARC skal vi 
i tillegg analysere undervannsbilder tatt 

med autonome glidere. Det er selvgående 
farkoster med påmontert kamera som 
tar løpende bilder om dagen og overfører 
disse om natten til Akvaplan-niva. Flere 
hundre tusen bilder vil bli analysert med 
maskinlæring i eCognition. Les mer hos 
Akvaplan-niva her

Kontaktpersoner:
TerraNor: Nils Erik Jørgensen
Akvaplan-niva: Frank Beuchel

Satellitt og dronebilder til kartlegging av 
strandsøppel i nord.

Terranor og Akvaplan-niva benytter satellitt- og 
dronebilder og maskinlæring for å kartlegge søppel på 

strendene i Nord-Norge. 

TerraNor bistår Akvaplan-niva med analyse og kartlegging 
av søppel på strendene i Nord-Norge ved hjelp av satellitt- og 
dronebilder. 

Anko Survey AS fusjoneres med Anko AS 
med Anko AS som overtakende selskap. 
Fusjonen forventes å være gjennomført 
i november 2020. Kjøpet av Geomatikk 
Survey tilfører Anko 30 erfarne oppmå-
lingsingeniører, og et solid fagmiljø innen 
bygg- og anleggsstikking, oppmåling etter 
matrikkelloven, etablering av terrengmo-
deller, masseberegning, 3D modellering 
med terrestrisk laserskanning, samt drone-
kartlegging.Med Geomatikk Survey AS og 
øvrige datterselskaper har Anko-gruppen 
nå 125 oppmålingsingeniører, og inklude-
rer Anko AS med fem avdelingskontorer, 
Hoem & Aamodt Oppmåling AS i Kris-
tiansand, Anko Maritime AS i Stavanger, 
Anlegg & Maskin Support AS i Oslo, og 
altså Geomatikk Survey AS fra 2. juli 2020. 
Anko-gruppen leverer alt av ingeniør-

tjenester innen oppmåling, matrikkeltje-
nester og maskinstyring. - Det er en sterk 
industriell motivasjon for kjøpet, og vi ser 
allerede sterke synergier ved å gå sammen.  
Vi arbeider nå på flere felles prosjekter, og 
vi kan levere flere tjenester og prosjekter til 
markedet, sier daglig leder Stian Lomeland 
i Anko AS.   

-Det var viktig å få en god faglig havn for 
Geomatikk Survey med fokus på utvik-
ling og leveranse av oppmålingstjenester. 
Salget til Anko gir størrelse og gode faglige 
utviklingsmuligheter for de ansatte i Geo-
matikk Survey, og kundene har med Anko 
en sterk faglig samarbeidspartner med 
stor kapasitet til å levere prosjekter», sier 
daglig leder Knut Bratsberg i Geomatikk-
gruppen.

Anko AS er et ledende selskap innen 

tjenesteområdene Geomatikk, Landmå-
ling, Industrimåling, Maskinstyring og 3D-
Laserskanning. Selskapet har siden 1975 
levert ingeniørtjenester til prosjekter i inn- 
og utland og vi lever av fornøyde kunder 
som stadig vender tilbake. Vi er en frittstå-
ende tjenesteleverandør som er lokalisert 
i Stavanger, Bergen, Trondheim, Harstad, 
i Kristiansand og på Østlandet. Inkludert 
i Anko-gruppen er Anlegg & Maskin Sup-
port AS (Oslo), Hoem og Aamodt Oppmå-
ling AS (Kristiansand) og Anko Survey AS 
(tidligere Geomatikk Survey AS).  Se www.
anko.no for mer informasjon.   

Anko AS har gjennomført kjøpet 
av Geomatikk Survey AS 
Det ble i juni inngått intensjonsavtale om at Anko AS kjøper 100% av aksjene i 
Geomatikk Survey AS fra Geomatikk Holding AS. Kjøpet ble gjennomført 2. juli 
2020, og Geomatikk Survey AS endrer nå navn til Anko Survey AS. 

https://www.akvaplan.niva.no/mynewsdesk-articles/drone-til-kartlegging-av-plastsoppel/
http://www.anko.no
http://www.anko.no
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Samordnet gravemelding og kabelpåvisning
Søknadsbehandling - Vei og VA
Koordinering av planer - KGrav 
Innmåling/dokumentasjon av ledningsnett
Ledningsdata for planlegging 

Telefon 810 33 400 • firmapost@geomatikk.no • 
www.geomatikk.no

Geomatikk-gruppen

Arkiv og digitalisering  
Registrering og forvaltning av veg og vegobjekter  
Taksering for eiendomsskatt 
Programvare- og systemutvikling 

Telefon 73 10 99 50 • post@geomatikk-ikt.no •           
www.geomatikk-ikt.no

Nytt om navn
Kjersti Nordskog 
er ansatt i Agenda 
Kaupang som 
rådgiver for digital 
forvaltningsutvikling. 
Kjersti har utdannelse 
fra Høgskolen i Gjøvik/
NTNU i Gjøvik og 
Aalborg Universitet.  
Hun har de siste 
åtte årene jobbet 
i Kartverket, på 
Fylkeskartkontoret 
i Agder, og med 
Det offentlige 
kartgrunnlaget (DOK) og 
Geonorge på Hønefoss. 
I Agenda Kaupang 
skal Kjersti jobbe med 
data både med og uten 
koordinater.

Etter 21 år i Geodata startet Siril Hafstad som 
GIS-koordinator hos Fylkesmannen i Trøndelag 
1. september. Siril har hatt ulike roller i Geodata 
innenfor support, kurs, konsulent og salg, 
og har de siste årene vært fast inventar som 
utstiller på lokale kart/geomatikkdager. Hos 
Fylkesmannen vil hun være en fagressurs 
på GIS internt i embetet og for kommunene i 
Trøndelag. I Norge Digitalt samarbeidet blir hun 
sittende som Fylkesmannen sin representant 
i Fylkesgeodatautvalget for Trøndelag, samt 
utvalgene for Plan- og temadata og Basisdata. 
Fylkesmannen i Trøndelag har en felles 
kartløsning med Trøndelag fylkeskommune, 
samt Fylkesmannen og fylkeskommunen i Møre 
og Romsdal. Drift av denne løsningen, som er 
bygd på ArcGIS -plattformen, vil være en del av 
ansvarsområdet til Siril. Hun ser frem til nye 
spennende arbeidsoppgaver hos Fylkesmannen 
og takker tidligere kolleger og kunder for godt 
samarbeid!
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Lokalavdelingsledere

Navn: 
Bength Eriksen 

Jobber: 
Statens Kartverk, Troms og Finnmark 

Ferdig utdannet: 
Mastergrad i Geomatikk, 2005 

Tidligere arbeidsforhold: 
Fugro Survey AS, Statoil ASA 

Engasjert i lokalavdelingen siden: 
2018 

Derfor ble jeg engasjert i lokalavdelingen: 
Glad i å prate, så nå har jeg ennå flere arenaer  
å prate på. Er nok det at jeg er glad i faget mitt. 

Det mest spennende/utfordrende  
som skjer i bransjen nå: 
Maskinlæring, bildegjenkjenning, og BIM 
modeller.
  

Hva er det viktigste lokalavdelingen gjør 
overfor medlemmene?  
Arrangere kurs og konferanser, og være et 
bindeledd til eksterne kontakter.
 
Planlagte arrangementer / fagdager: 
Foreløpig ingen planlagte arrangementer, 
grunnet covid-19, men vi ser på muligheten for 
webinarer til å begynne med. 

Hvor mye tid bruker du på GeoForum: 
I året er det ca 3 ukeverk, kan bli mere.
 
Hva har du inntrykk av at medlemmene i 
din lokalavdeling er spesielt opptatt av for 
tiden? Mitt inntrykk er at kvalitetsheving av 
matrikkelen er veldig viktig. Et godt planarbeid 
er og viktig. 

Hva er styret i lokalavdelingen opptatt av? 
Styret er mest opptatt av å arrangere kurs og 
konferanser, ellers er styret opptatt av å bidra 
på de viktigste punktene i den lokale geoda-
taplanen i Norge Digitalt samarbeidet. Som 
for tiden er kvalitetsheving av matrikkelen og 
planarbeid.    

Alle våre medlemmer sokner til en lokalavdeling. Fremover vil vi presentere ledere  
i lokalavdelingene, hva de er opptatt av og hva styrene jobber med. 

L okalavdelingene og lokalavdelingslederne yter en frivillig – og utrolig viktig innsats  
for GeoForum. Det er lokalavdelingene som er tettest på medlemmene, og det  

er interessant å høre hva de ulike lokalavdelingene er opptatt av. 
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Navn: 
Magnus Clausen

Jobber: 
Stange kommune

Ferdig utdannet: 
2012. 

Bachelor i Geomatikk fra NTNU Gjøvik  
(Da Høgskolen i Gjøvik) 2009-2012

Tidligere arbeidsforhold: 
Løten kommune (2012-2018)

Engasjert i lokalavdelingen siden: 
Har vært medlem i GeoForum siden jeg 
begynte i Løten kommune i 2012. Ble i slutten 
av 2018 spurt om jeg ville være med i styret fra 
2019. Har vært styreleder siden 2020.

Derfor ble jeg engasjert i lokalavdelingen: 
Jeg ble spurt og syntes det hørtes spennende 
ut å bidra til faglige og sosiale aktiviteter for 
medlemmene. Jeg hadde selv vært medlem 
i lokalavdelingen i 7 år før jeg takket ja, og 
har nytt godt av aktivitetene som har vært 
arrangert tidligere.

Det mest spennende/utfordrende  
som skjer i bransjen nå: 
Her er det utrolig mye å velge i. Vi jobber i 
et veldig spennende fagfelt, hvor det skjer 
veldig mye, og som stadig utvikler seg. Jeg 
kan nevne ting som; Digitalisering i offentlig 
sektor med eByggesak og ePlanSak, SOSI 
Plan 5.0 og mulighetene med 3D/VR/AR i 
medvirkningsprosesser, nye datafangstmetoder 
som satellittdata og dronebilder, BIM, 
maskinlæring, sensordata og datafangst fra 
publikum via crowdsourcing.

Hva er det viktigste lokalavdelingen gjør 
overfor medlemmene? 
Det viktigste vi gjør overfor medlemmene 
er å skape og arrangere møteplasser, både 
faglige og sosiale, hvor det er fokus på faget, 
erfaringsutveksling og nettverksbygging. Da 
enten som fagdager eller større samlinger som 
de lokale geomatikkdagene. 

Planlagte arrangementer / fagdager: 
Koronasituasjonen har naturlig nok påvirket 
hvordan vi i lokalavdelingen jobber med 
planlagte arrangementer. I Innlandet har vi i 
2020 valgt å fokusere på webinar, for å fortsatt 
ha faglige aktiviteter for våre medlemmer. Vi 
hadde i starten av september et webinar om 
nye kartleggingsmetoder, slik som dronedata, 
hyperspektrale bilder og BIM. 

I oktober og november planlegger vi 3 webinar 
for arealplanleggere med temaene ROS, 
utforming av plankart og SOSI Plan 5.0 og 3D.
Vi planlegger også videre bruk av webinar som 
faglig aktivitet i 2021. Vi har dessverre tatt den 
tunge avgjørelsen at de lokale geomatikkdagene 
2021 avlyses pga. usikkerheten rundt korona.

Hvor mye tid bruker du på GeoForum:  
Som nyvalgt leder brukte jeg noe tid i starten. 
Men nå føler jeg at tidsbruken tilpasses 
godt mellom jobb og fritid. Det var en litt 
bratt læringskurve i starten, men jeg er 
heldig som har et godt og kompetent styre i 
lokalavdelingen å støtte meg på.

Hva har du inntrykk av at medlemmene  
i din lokalavdeling er spesielt opptatt  
av for tiden? 
I denne perioden vi er inne i nå, tror jeg 
medlemmene først og fremst savner de fysiske 
møteplassene våre.

Hva er styret i lokalavdelingen opptatt av? 
Vi er opptatte av å arrangere gode aktiviteter 
for våre medlemmer, både faglig og sosialt. 
Skape og bidra med engasjement for faget 
og lage arenaer for faglig utvikling og 
nettverksbygging.    



Returadresse:
GeoForum 
Hvervenmoveien 33,
3511 Hønefoss

Les mer på www.isy.no eller kontakt: 
kjell.sandal@norconsult.com - telefon: 454 04 670 Informasjonssystemer

Med ISY WinMap Pro får du alt du trenger av  
funksjonalitet for analyser og databasekoblinger i ett  
verktøy. I tillegg er dette grunnsystemet for våre  
moduler for matrikkel, plan og landmåling. 

Med ISY WinMap Pro kan du: 

• Foreta dynamiske analyser på tvers av databaser og tjenester
• Effektivisere din produksjonsløype for landmåling,  
   matrikkel og saksbehandling
• Produsere arealplaner med enkle og samtidig  
   avanserte funksjoner
• Lage kartografiske kvalitetsprodukter

ISY WinMap Pro 

En komplett GIS-løsning 


